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"Lärarna kan lika lite som jag kunde när det var nytt för mig", 
säger Jonathan Lagerlund, 15 år, och frågar vad han kan göra 
för Johan Hultgrenfrån Fågelskolan. 

"Lärarna behöver mycket mer handledning än barnen. De är 
lite rädda", säger Robert Storlind, mjukvaruprogrammerare 
som delar med sig av sina kunskaper till båda grupperna. 

"Man behöver förklara flera gånger för att lärarna ska få in 
det", säger Elena Serafimova, här med läraren Cecilia Lundin. 

lärarna 
Då går de unga volontärer
na runt och leder dem rätt. 

- Det är kul att visa lärar
na, att kunna mer än dem 
och att de frågar om hjälp, 
säger Elena Serafimova, 12 
år. 

-Man känner sig som en 
riktig lärare och visar att 
eleverna kan mycket mer 
än lärarna många gånger, 
säger jämnåriga Frida Na
raghi Page. 

Efter småprat i lärarklas
sen under den första ge
nomgången utbryter ett 
koncentrerat arbete vid da
torerna 

Hur är det att ha så unga 
hjälplärare som sjätteklas
sarna? 

- Mycket bra. Det är en
annorlunda situation. Det 
spelar inte alltid så stor 
roll om läraren är barn eller 
vuxen om man själv är elev, 
säger Katikka Gas per Ståhl, 
lärare på Tunaskolan. 

Hon har direkt börjat 
praktisera sina kunskaper 
i klassrummet: 

- Ungarna tycker det är
kul. De blir lika uppslukade 
som vi är här. 

Kommunlektorn i Lund, 
Rickard Wester, ser Lä
rarkodstugan på Ideon som 
ett sätt att minska glappet 
mellan det lärarna förvän
tas lära ut och det de i själ
va verket kan. 

Nu varierar den digitala 
kompetensen bland mel
lanstadielärarna "både på 
skolnivå och individnivå''. 
Rickard Wester kommer 
att följa vad som händer 
i deltagande lärares klass
rum efteråt och se om det 
går att utveckla konceptet. 

Att några få lärare går en 
fortbildning på fem gång
er är långt ifrån tillräckligt, 
även om Lärarkodstugan 
inte är den enda insatsen 
(se fakta). 

- Alla lärare skulle be
höva en uppdatering i vad 
programmering och kod är. 
Det är ett samhällsansvar. 
Vi går in i en digital tidsål
der där det här är ett språk. 

Rickard Wester anser 
att lärarna som vet vad det 
innebär att lära sig saker 
kan leda lärprocessen 
framåt-även om de inte är 
bättre än alla elever på pro
grammering: 

-De behöver använ
da eleverna som en re
surs. Man kan lära tillsam
mans. Men läraren behö
ver ha hela ansvaret för 
lärprocessen. Det kan man 
inte tumma på. 
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l{orttidsvård, 
hjälpmedel och 
mat ska bli dyrare 
■Vård-och omsorgs
förvaltnlngen behöver
spara 77, 7 mllJoner
Inför 2020. Fem miljo
ner ska hämtas hem
genom höjda avgifter.

Inom Lunds kommuns 
byråkrati pågår just nu ett 
arbete med att fastställa in
ternbudgetar för nästa år. 
Vård- och omsorgsnämn
den, som organiserar vår
den av äldre och personer 
med funktionsnedsättning, 
är inget undantag. 

Den ekonomiska ram 
som kommunfullmäktige 
antog i somras innebär att 
7 7, 7 miljoner kronor fat
tas för att budgeten ska gå 
ihop. 

Inför nämndens sam
manträde på onsdag, den 
20 november, presen-te
ras en del av de spar
åtgärder som behövs. Sam
manlagt ska de leda till 
ökade intäkter på drygt fem 
miljoner kronor. 
■ Avgiften för kost i särskilt
boende höjs från 2 095 kro
nor i månaden till 2 800

BRO'ITSLIGHET 

77,7 
Det fattas 77.7 miljoner 
kronorför att budgeten ska 
gå ihop. 

kronor i månaden, alltså 
med 8460 kronor om året. 
■ Avgiften för korttidsvård
höjs från 138 till 162 kronor
per dygn.
■ Avgiften för dagverksam
het ökar från 97 till 106 kro
nor per dygn.
■ En ny abonnemangs
avgift för hjälpmedel (som
till exempel rollator) införs.
Den föreslås bli 65 kronor
per månad. Det ska också
kosta 300 kronor att få
hjälp medel hämtade i
bostaden.

I sitt förslag hänvisar för
valtningen till att Lund lig
ger lågt i förhållande till 
andra skånska orter, vad 
gäller samlade avgifter (till 
exempel service i särskilt 
boende och avgift för hem
tjänst). 

Även efter de nu aktuella 
höjningarna ligger Lund 
i mitten av spannet. 
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Tonårsgäng åtalas 
f"ör flera rån mot unga 
■ Ett tonårsgäng från
Eslöv åtalas för två rån
I Lund.

De sex åtalade har 
I ollka konstellatloner 
rånat unga män med 
plstol och kniv. 

Fyra av ynglingarna var 
med vid ett rån den 18 
oktober på Korsgatan 
i Lund då de drog med sig 
en ung man in bakom en 
container och hotade till 
sig hörlurar och tre flaskor 
alkoläsk. 

En av de fyra var även 
med vid ett rån på Staffans 
gränd den 16 oktober då 
en ung man under knivhot 
tvingades lämna ifrån sig 
jacka, tröja, skor, mössa, 
bälte samt solglasögon och 
mobiltelefon. 

Enligt åtalet inledde fyra 
av de nu åtalade sin brotts
bana i Eslöv i september 
då två unga män under pi-

stolbot på Stora torg tving
ades att lämna i från sig 
bankkort och kod. En av de 
rånade hotades med att 
han skulle bli skjuten i 
huvudet. 

Rånarna kom över 200 
kronor. En av dem åtalas 
även för övergrepp i rätts
sak efter att han hotade de 
rånade med att det skulle 
gå illa för dem om de kon
taktade polisen. 

Samtliga åtalade kommer 
från Eslöv och gänget ut
görs av två 17-åringar, en 
18-åring, två 19-åringar och
en 23-åring.

Lundapolisen, som har 
flera öppna rånutredningar, 
är nöjd med att två av 
rånen nu klarats upp. 

-Det är otroligt viktigt
att vi lagför och att de får 
straff för sina handlingar, 
säger Joakim Nyberg, kom
munpolis i Lund. 

Vid rånet på Korsgatan 

var det kort tid mellan brott 
och gripande av de fyra 
misstänkta. 

- Det är ofta en fram
gångsfaktor när polisen får 
veta snabbt. Det är viktigt 
att den som drabbats hör 
av sig så fort som möjligt. 
Efter rånet på Korsgatan 
greps de inom en timme. 

Stöld och häleri finns ock
så med bland åtalspunk
terna för ett par inblan
dade. 1\rå av dem stal ock
så en dator och en mobil
telefon vid ett bilinbrott 
i Eslöv i oktober. 

De åtalade nekar i flera 
fall till anklagelserna och 
ger i andra fall olika ver
sioner av vad de själva och 
andra gjort. Fyra av de åta
lade sitter häktade sedan 
den 22 oktober. 
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